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TÍTOL I - Disposicions generals 

 
 
CAPÍTOL I - Finalitat i àmbit d’aplicació de l’ordenança 

 
 

Article 1. Objecte de l'Ordenança. 
 
1. L'objectiu principal d'aquesta Ordenança és l'establiment d'un marc de 
convivència social i respecte mutu, que fomenti la cohesió social, les relacions 
respectuoses entre la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu, per tal 
que tothom pugui desenvolupar en llibertat activitats de lliure circulació, oci, 
trobada i esbarjo a l'espai públic i a l'espai privat quan té incidència sobre 
l'espai públic o quan afecta a les relacions de veïnatge, amb ple respecte a la 
dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions, culturals, polítiques, 
lingüístiques i religioses existents a Llorenç del Penedès. 
 
La vila és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per a la 
seva realització personal, política,  social, amb les condicions ambientals 
òptimes, la qual cosa comporta assumir també els deures de la solidaritat i el 
respecte mutu. 
 
2. Als efectes expressats a l'apartat anterior, aquesta Ordenança regula una 
sèrie de mesures encaminades específicament al foment i promoció del civisme 
i la convivència, preveu quines són les normes de conducta en cada cas i 
sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la mateixa 
convivència ciutadana com els béns que es troben a l'espai públic. 
 
Article 2. Fonaments legals  
 
La present Ordenança es dicta a l’ empara del què disposen els articles: 
 

 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

  237 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 4, 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.   

 Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. 
 Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat 

ciutadana. 
 Llei 2/1985, de 21 de gener, de protecció civil.  

 
Article 3. Àmbit d'aplicació objectiva. 
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1. Aquesta Ordenança s'aplica a tot el terme municipal de Llorenç del Penedès. 
 
2. Particularment, l'Ordenança és d'aplicació a tots els espais públics de la vila, 
els edificis públics i els altres espais destinats a l'ús o al servei públic de 
titularitat municipal, així com a les construccions, instal·lacions, el mobiliari i la 
resta de béns i elements de domini públic municipal situats en aquells. 
 
3. Així mateix, l'Ordenança s'aplica a aquells altres espais, construccions, 
instal·lacions, vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei 
públic de titularitat d'una administració diferent a la municipal o de qualsevol 
altra entitat o empresa, pública o privada, com ara els vehicles de transport, les 
parades d'autobusos, les tanques, els senyals de trànsit, els contenidors, i tots 
els altres elements de naturalesa similar. 
 
4. L'Ordenança s'aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions 
i els béns de titularitat privada quan s'hi realitzin conductes o activitats, o quan 
el seu ús, el descuit o la manca d'un adequat manteniment dels mateixos per 
part de les persones propietàries, arrendatàries, usuàries pugui comportar 
conseqüències negatives per a la convivència o el civisme a l’espai públic. 
 
5.  El desconeixement d’aquesta ordenança no eximeix del compliment de les 
disposicions en ella establertes. 
 
Article 4. Àmbit d'aplicació subjectiva. 
 
1. Aquesta Ordenança s'aplica a totes les persones que es troben al terme 
municipal de Llorenç del Penedès, siguin persones, entitats, col·lectius i 
organitzadors d'actes, sigui quina sigui la seva situació jurídica o administrativa 
concreta, nacionalitat, residència o qualsevol altra circumstància. 
 
2. Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors 
d'edat, en els termes i amb les conseqüències previstes a l’article 39 de la 
mateixa i a la resta de l’ordenament jurídic. Els pares o mares, persones 
tutores, o guardadores, també podran ser considerats responsables de les 
infraccions comeses pels menors d’edat quan concorri, per part d’aquells, dol, 
culpa o negligència, tot incloent-hi la simple inobservança. 
 
 
 
CAPÍTOL II- Principis generals de civisme i convivència ciutadana.  
 
Article 5. Civisme i convivència ciutadana. Principi de llibertat individual i 
col·lectiva. 
 
El civisme fa referència a actituds, comportaments, pràctiques i accions de les 
persones en l'espai comú.  Són un conjunt de normes de conducta que conformen 
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una cultura de convivència pacífica i solidària, fonamentada en el respecte i 
l'interès per allò que és col·lectiu. 
 
Totes les persones i col·lectius objecte de l'Ordenança tenen dret a comportar-
se lliurement als espais referits anteriorment. Aquest dret s'exerceix sobre la 
base del respecte a la llibertat individual i col·lectiva, a la dignitat i els drets 
reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l'espai públic i 
de la resta d'espais objecte d'aquesta Ordenança en condicions adequades per 
a la convivència i al gaudi dels mateixos. 
 
Article 6. Drets generals de civisme i convivència. 
 
El municipi de Llorenç del Penedès ha de promoure les condicions per prevenir 
que en el seu terme municipal es produeixi cap discriminació per raó de grup 
ètnic, edat, sexe o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional 
o social o nivell d'ingressos. 
 
Per altra banda, es reconeix el dret de tots els veïns a gaudir, per igual, dels 
serveis i aprofitaments municipals existents, d’acord amb les normes 
establertes. 
 
Article 7. Deures dels ciutadans. 
 
Tots els ciutadans del terme municipal, siguin veïns o visitants, així com els 
titulars de béns ubicats al municipi, tenen el deure de complir amb les 
obligacions que determinen les lleis i les ordenances municipals.  
 
Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a fer ús dels espais públics del municipi i 
a comportar-se lliurement, tenint com a límit de la seva actuació els drets de les 
altres persones. Ningú no pot, amb el seu comportament, menystenir o lesionar 
els drets dels altres ni traspassar les pautes de respecte mutu, tolerància, 
llibertat i conservació de l’entorn. 
 
 
TÍTOL II – Normes de conducta. 
 
 
CAPÍTOL I - Atemptats contra la dignitat de les persones.  
 
Article 8. Fonaments de la regulació. 
 
Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu 
fonament legal, en la necessitat d'evitar en l'espai públic totes les pràctiques 
individuals o col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones, així 
com les pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, 
homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o 
social, especialment quan s'adrecin als col·lectius més vulnerables. 
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Article 9. Normes de conducta. 
 
1. No són permeses les pràctiques i actituds individuals i col·lectives que 
atemptin contra la dignitat de les persones, com qualsevol comportament 
discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfog, o de 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de 
paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o 
física, agressions o altres conductes vexatòries anàlogues. 
 
2. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan 
tinguin com a objecte o s'adrecin contra persones grans, persones menors 
d’edat i persones amb discapacitats. 
 
Article 10. Règim de Sancions. 
 
1. Sens perjudici que els fets siguin constitutius d'infracció penal, la realització 
de les conductes descrites a l'apartat 1 de l'article precedent tindran la 
consideració d'infracció greu, i seran sancionades amb multa de 400 euros. 
 
2. Sens perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d'infraccions 
molt greus, que se sancionaran amb multa de 800 euros, les conductes 
descrites en l’apartat 2 de l'article precedent.  
 
3. Si les esmentades conductes fossin realitzades per grups de persones, 
s'imputarà la comissió de la infracció a tots els membres d'aquests grups que 
es trobessin en el lloc dels fets i participessin activament en la realització de les 
conductes antijurídiques previstes als articles anteriors. 
 
 
CAPÍTOL II – Degradació visual de l’entorn. 
 
Article 11. Fonaments de la regulació. 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir de 
la vila en condicions d’higiene i salubritat, i en el deure d'abstenir-se a embrutar 
l'entorn, que troba el seu fonament en l'evitació de la contaminació visual, i és 
independent i per tant compatible amb les infraccions, incloses les penals, 
basades en la protecció del patrimoni, tant públic com privat. 
 
 
Article 12. Pintades i altres expressions gràfiques. Normes de conducta. 
 
1. Per a la realització de murals i grafits s’haurà de presentar la corresponent 
sol·licitud acompanyada d’un esbós en el que s’indiquin les mesures, dia i lloc 
de la realització, tret que aquesta sigui en els llocs especialment destinats a la 
pràctica lliure. Quan es realitzin en un bé privat que es trobi instal·lat de manera 
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visible o permanent en la via pública, serà necessari, també, el permís de la 
persona titular. 
 
2. No és permès realitzar cap tipus de pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o 
grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o 
bé ratllant la superfície, i col·locar qualsevol mena d'enganxina sobre els 
elements de l'espai públic.  
 
L’Ajuntament es reservarà el dret a restituir al seu estat original els béns privats 
amb incidència sobre l’espai públic que hagin patit alguna de les accions 
descrites quan, per la naturalesa i contingut d’aquestes, es generi un perjudici 
manifest o s’atempti contra la dignitat o drets de les persones.  
 
Article 13. Neteja general. Normes de conducta. 
 
1. No es poden llençar o abandonar, a la via pública, tota mena de productes 
en estat sòlid, líquid o gasós, tret dels elements propis de les festes de caire 
popular i tradicional de la vila. Les deixalles s’hauran de dipositar en les 
brosses i papereres instal·lades a tals efectes. 
 
2. No es permès abandonar estris, mobles, trastos i similars a la via pública, 
camins, entorns naturals i/o agrícoles i als espais oberts sense edificar, tant 
públics com privats. Aquests residus hauran de ser dipositats als punts de 
recollida establerts, o bé utilitzant el servei municipal de recollida domiciliària en 
els termes previstos.  
 
3. No es permès encendre o mantenir foc en zones públiques, excepte en els 
casos previstos i autoritzats prèviament. 
 
4. Estan permesos els elements ornamentals que es situïn a la via pública pel 
que fa a actes reivindicatius o similars sempre que siguin pacífics, 
respectuosos amb els drets col·lectius i es retirin en un termini raonable de 
temps.  
 
Article 14. Règim de Sancions. 
 
1. La realització de les conductes descrites en l'article 12 tindrà la consideració 
d'infracció lleu, i serà sancionada amb multa de 200 euros. 
 
2. Tindran la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa 
de 400 euros, les pintades o els grafits que es realitzin: 

a) En els elements dels parcs i jardins públics, instal·lacions i espais d'ús 
públic. 

b) En les façanes dels immobles, públics o privats. 
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c) En els senyals de trànsit o d'identificació viària, o de qualsevol element 
del mobiliari urbà, quan comporti la inutilització o pèrdua total o parcial 
de funcionalitat de l'element. 

 
3. La realització de les conductes descrites en l'article 13 tindrà la consideració 
d'infracció lleu, i seran sancionades amb multa de 100 euros. 
 
 
CAPÍTOL III – Necessitats fisiològiques. 
 
Article 15. Fonaments de la regulació 
 
És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la 
salut pública i la salubritat, el dret de gaudir d'un espai públic net i no degradat, 
i el respecte a les pautes generalment acceptades del civisme i la convivència 
ciutadana en el nostre context cultural. 
 
Article 16. Normes de conducta. 
 
No és permès fer necessitats fisiològiques, com orinar o defecar, en qualsevol 
dels espais definits a l'article 2 d'aquesta Ordenança com a àmbit d'aplicació 
objectiva, llevat de les instal·lacions o elements que estiguin destinats 
especialment a la realització d'aquestes necessitats. 
 
Article 17. Règim de sancions. 
 
La conducta descrita en l'article precedent serà constitutiva d'infracció lleu, i es 
sancionarà amb multa de 100 euros. 
 
 
CAPÍTOL IV- Consum de begudes alcohòliques.  
 
Article 18. Fonaments de la regulació. 
 
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la 
salut pública i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels 
menors, el dret al descans i tranquil·litat del veïnat, el dret a gaudir d'un espai 
públic net i no degradat, l'ordenada utilització de la via pública, la garantia de la 
seguretat pública, a més d'altres béns com ara la competència lleial en el marc 
d'una economia de mercat. 
 
Article 19. Normes de conducta. 
 
1. No és permès el consum de begudes alcohòliques en els espais públics 
quan pugui alterar la convivència ciutadana. La prohibició a la qual es refereix 
aquest apartat restarà sense efecte en els supòsits en què el consum de 
begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais reservats 
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expressament per a aquella finalitat, sempre que es faci dins l'horari de 
l'establiment que permet la normativa, i quan en casos puntuals, l’esmentat 
consum compti amb l'oportuna autorització. 
 
A aquests efectes, l'alteració de la convivència es produeix quan concorrin 
alguna de les circumstàncies següents: 

a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es 
pugui fer de forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o en 
convidi a l'aglomeració. En aquest cas la sanció correspondria aplicar-se 
a cadascun dels participants.  

b) Quan, com a resultat de l'acció del consum, es pugui deteriorar la 
tranquil·litat de l'entorn o de les persones, o provocar situacions 
d'insalubritat. 

c) Quan el consum s'exterioritzi de forma denigrant per la resta de 
persones usuàries dels espais públics. 

d) Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l'afluència de 
persones menors o la presència d'infants i adolescents. 

 
 
Article 20. Règim de sancions. 
 
Constitueix infracció lleu, que se sancionarà amb multa de 200 euros, la 
conducta prohibida de consum de begudes alcohòliques descrita a l'article 
precedent. 
 
 
CAPÍTOL V- Consum de drogues, estupefaents o substancies 
psicotròpiques.  
 
Article 21. Fonaments de regulació. 
 
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la 
salut pública i la salubritat, la protecció dels menors, la tranquil·litat del veïnat, 
l'ordenada utilització de la via pública i garantir la seguretat pública. 
 
Article 22. Normes de Conducta. 
 
1. No és permès el consum d'estupefaents o substàncies psicotròpiques 
declarades il·legals per la legislació vigent  en qualsevol dels espais definits a 
l'article 2 d'aquesta Ordenança com a àmbit d'aplicació objectiva 
 
2. No és permès tampoc l'abandonament al carrer dels estris o instruments que 
puguin resultar potencialment perillosos o nocius per la salut pública utilitzats 
per al consum de les substàncies esmentades anteriorment. 
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Article 23. Règim de sancions. 
 
1. La realització de les conductes descrites en l'article 24,1 serà constitutiva 
d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de 200 euros. 
 
2. La realització de les conductes descrites a l'article 24,2 seran constitutives 
d’infracció greu, i es sancionaran amb una multa de 400 euros. 
 
 
CAPÍTOL VI - Actituds vandàliques i deteriorament de l'espai urbà.  
 
Article 24. Fonaments de la regulació. 
 
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeixen 
l'ús racional de l'espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la 
salut i la integritat física de les persones i el patrimoni municipal. 
 
Article 25. Normes de Conducta. 
 
1. És responsabilitat de la ciutadania respectar la senyalització i les condicions 
d'ús que l'Ajuntament estableix en parcs, jardins i, en general, en tots els espais 
d'ús públic. 
 
2. No és permès: 
 

a) Perjudicar l'arbrat i plantacions.  

b) L'ús dels jocs infantils i d'altres aparells d'esbarjo situats als parcs i les 
places públiques per part de persones que no compleixin les condicions i 
els requisits d'ús quan puguin ocasionar deteriorament. Tampoc es 
permès banyar-se, jugar o rentar-se a les fonts públiques o estanys 
artificials, ni practicar jocs, exercicis o activitats no adequades que 
puguin pertorbar l’ús dels espais públics o ocasionar danys en aquests, 
així com tampoc es permet l’accés a les instal·lacions municipals fora del 
horari d’obertura al públic. 

c) Els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics 
o les seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles, així 
com les conductes vandàliques, agressives o negligents, el 
comportament o la pràctica d'exercicis o activitats que signifiquin risc o 
materialitzin danys per a la vegetació, el mobiliari, el reg, els paviments o 
qualsevol altre element auxiliar que integra l'espai, o que representin un 
risc per a la integritat física dels usuaris i les usuàries.  

 
Article 26. Règim de sancions. 
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1. Les conductes descrites en l'apartat b de l'article 27.2 seran constitutives 
d'infracció lleu i seran sancionades amb una multa de 200 euros. 
 
2. Les conductes descrites en l'apartat a de l'article 27.2 seran constitutives 
d'infracció greu i seran sancionades amb una multa de 400 euros 
 
3. Les conductes descrites en l'apartat c de l'article 27.2 seran constitutives 
d'infracció molt greu i seran sancionades amb una multa de 1000 euros. 
 
4. Tractant-se la persona infractora d'un/a menor, es practicaran les diligències 
necessàries per comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies 
per procedir, també, a la seva denúncia. 
 
 
CAPÍTOL VII – Contaminació acústica 
 
Article 27 – Fonaments de la regulació 
 
Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a la salut i 
integritat física i a la intimitat i inviolabilitat de la llar, d'acord amb allò que 
disposen els articles 15 i 18 de la Constitució, així com també els drets 
constitucionals a un medi ambient adequat i a la protecció de la salut previstos 
als articles 43 i 45 del mateix Text Constitucional. 
 
Article 28. Normes de conducta. 
 
1. No és permès pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïnat i vianants, i 
sempre que no es compti amb la corresponent autorització, mitjançant: 
 

a) Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o altres aparells 
sonors. 

b) Cants, crits, baralles o qualsevol altre acte molest. 
 
2. Els veïns han d'evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris. 
Entre les 23 hores de la nit i les 8 hores de l'endemà no és permès l'ús 
d'aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, 
manipulació de materials o canvi de mobles o qualsevol altra activitat sempre 
que pertorbi el descans aliè de forma manifesta i no compti amb la oportuna 
autorització. 
 
Article 29. Règim de sancions. 
 
1. La realització de les conductes descrites en l'article precedent a l'apartat 1, 
serà constitutiva d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de 200 euros. 
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2. La realització de la conducta descrita en l'article precedent a l'apartat 2 de 
l’article 28, sense la corresponent autorització, serà constitutiva d'infracció greu, 
i es sancionarà amb multa de 400 euros. 
 
 
CAPÍTOL VIII - Tinença d'animals. 
 
Article 30. Fonaments de la regulació. 
 
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la 
salut pública i la salubritat, la protecció dels animals, la tranquil·litat dels veïns i 
veïnes, l'ordenada utilització de la via pública i garantir la seguretat publica. 
 
Article 31. Normes de Conducta. 
 
1. Les persones posseïdores o propietàries d'animals domèstics tenen la 
responsabilitat d'adoptar les mesures necessàries per impedir que la 
tranquil·litat del veïnat i vianants sigui alterada pel comportament dels seus 
animals. Dels danys o afeccions a persones i coses, de qualsevol acció 
d’embrutiment de la via pública produïda pels animals, en són directament 
responsables les persones propietàries. En absència de la persona propietària, 
en serà responsable la persona que en el moment de produir-se l'acció 
d'embrutiment conduís l'animal. 
 
2. Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics en són 
responsables i han d'evitar que aquests pertorbin la vida del veïnat, amb crits, 
cants, sons ni cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l'interior de l'habitatge 
com a terrasses o patis interiors, en especial des de les 23 hores fins a les 8 
hores. 
 
3. Es prohibeix deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais 
oberts animals que amb les seves deposicions i orines puguin afectar els pisos 
veïns i/o a la via pública. 
 
4. Als espais o vies públiques els gossos han d'anar lligats, amb la 
corresponent corretja i collar, llevat si aquest resta sempre al costat de la 
persona propietària o conductora, sota el seu control visual i està educat per 
respondre a les seves ordres verbals. 
 
5. Les persones posseïdores o propietàries d’animals domèstics tenen la 
responsabilitat de mantenir-los d’acord amb els estàndards d’una tinença 
responsable, no només adoptant les mesures necessàries per evitar els 
perjudicis que l’animal pugui originar sobre tercers o sobre la via pública o els 
seus elements. Tampoc és permès tenir l’animal en condicions de mala 
alimentació, condicions sanitàries i/o higièniques així com totes les obligacions 
disposades a la llei i a les seves normes reglamentàries. 
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6. Les persones que tinguin un gos potencialment perillós hauran de ser majors 
d'edat i han de sol·licitar i obtenir una llicència administrativa municipal. També 
hauran de dur els animals amb morrió.  
  
7. No es permet l'accés d'animals als recintes de jocs infantils o espais 
destinats preferentment als infants per tal d'evitar miccions i deposicions dins 
d'aquest espai. 
 
8. No es permet rentar els animals a la via pública ni a les fonts del terme 
municipal, els estanys o similars, ni fer-los beure aigua en contacte amb els 
sortidors de les fonts públiques. 
 
9. A la piscina pública i zona esportiva no és permesa la circulació o 
permanència de gossos o altres animals.  
 
10. Queda prohibit deixar aliments a l’espai públic, o en l’espai privat amb 
incidència a l’espai públic, quan es generi un perjudici de salubritat manifest 
sobre aquest, per tal d’alimentar els animals 
 
11. Les persones que passegen un gos o cap altre animal per la via pública han 
d'adoptar les mesures necessàries perquè aquest no embruti amb les seves 
deposicions fecals, o residus alimentaris les zones de vianants, zones verdes, 
zones terroses, parcs, façanes d'edificis, mobiliari o indrets d'ús general de 
trànsit, estança o joc de la ciutadania, i en tot cas es procedirà immediatament 
a la neteja dels elements afectats. No han de permetre a gossos i gats dipositar 
les seves deposicions ni les seves miccions en els recintes de jocs infantils o 
espais destinats preferentment a infants ni en les façanes dels edificis i en el 
mobiliari. 
 
La persona que porti un animal està obligada a retirar els excrements o restes 
alimentàries sempre i a tot arreu de forma immediata i convenient, netejant, si 
fos necessari la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat 
afectat. Les deposicions fecals s'han de dipositar higiènicament i de forma 
correcta (amb bosses o altres embolcalls impermeables) als llocs habilitats a 
tals efectes, tals com les papereres i brosses del municipi. 
 
Article 32. Règim de sancions. 
 
Les conductes descrites a l'apartat anterior seran sancionades d'acord amb la 
tipificació d'infraccions i sancions prevista a l'Ordenança de Tinença d'Animals. 
 
En absència de regulació expressa, seran considerades totes elles com a 
infraccions lleus, amb multa de 200 euros. 
 
 
CAPÍTOL IX – Circulació i vehicles. 
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Article 33. Fonaments de la regulació. 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de 
circulació, la integritat física de les persones i l'ús dels espais públics d'acord 
amb la naturalesa i destinació d'aquests, respectant les indicacions 
contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en 
qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris o usuàries. 
 
Article 34. Normes de conducta. 
 
1. Es prohibit voltar, especialment en horari nocturn, pels carrers del municipi 
produint sorolls que puguin molestar el veïnat de forma manifesta. 
 
2. Queda prohibit que els vehicles a motor aparquin sobre les voreres, excepte 
autorització expressa. També queda prohibit aparcar en les zones 
expressament senyalitzades i que restringeixen l’aparcament, o en els espais 
reservats a persones discapacitades. 
 
3. Queda prohibit que els vehicles a motor estacionin en aquelles zones en que 
s’obstaculitzi la òptima circulació de vehicles o de vianants, o es redueixi la 
visibilitat, com ara les corbes o cantonades o altres zones sense previsió 
d’estacionament. També queda prohibit aparcar en doble fila. 
 
Article 35. Règim de sancions. 
 

 1. La realització de les conductes descrites en l'article precedent serà 
constitutiva  d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de 200 euros. 
 
 
CAPÍTOL X – Disposicions comunes sobre règim sancionador. 
 
Article 36.  Infraccions administratives. 
 
1. Es considerarà infracció administrativa els fets o conductes que impliquin 
l’incompliment total o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en 
aquesta Ordenança municipal d’acord amb la qualificació dels mateixos i 
l’assenyalament de sancions establert al llarg del seu articulat. 
 
2. Tota infracció serà classificada com a lleu, greu o molt greu, i comportarà la 
sanció corresponent. 
 
37. Interval de les sancions. 
 
D’acord amb la present Ordenança, les sancions es classificaran de la següent 
manera: 
 

- Sancions lleus (fins a 300 euros). 
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- Sancions greus (de 300,01 a 600 euros). 
- Sancions molt greus (de 600,01 a 3000 euros). 

 
 

Article 38. Graduació de les sancions. 
 
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per 
l'aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, podran veure’s 
incrementades fins a un 50% tenint en compte els criteris de graduació 
següents, ponderant cadascun d’ells un 10%: 

a) La transcendència social dels fets. 

b) L'existència d'intencionalitat o mala fe dels infractors. 

c) La naturalesa dels perjudicis causats. 

d) La reiteració. 

e) El benefici il·lícit que comporti la infracció per el causant.  
 
2. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada o 
s'estan instruint altres procediments sancionadors per infraccions del mateix 
Capítol de l’Ordenança en el termini d’un any. 
 
3. Es presumirà la mala fe o intencionalitat quan, entre d’altres, s’hagi advertit 
al causant de la comissió de la infracció i aquest/a no hagi cessat en la seva 
conducta. 
 
4. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el 
compliment de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora 
que el compliment de les normes infringides. 
 
5. L’import de les sancions no podrà sobrepassar els límits establerts per a 
cada franja en l’article 37. 
 
Article 39. Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança 
comeses per menors d'edat. 
 
1. D'acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l'infant, i la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats 
en la Infància i l'Adolescència, totes les mesures en aquest cas sancionadores 
de les autoritats municipals que puguin afectar els menors atendran 
principalment l'interès superior d'aquests. Així mateix, en funció de la seva edat 
i maduresa, es garantirà el dret dels menors a ser escoltats en tots aquells 
assumptes que els afectin i a què les seves opinions siguin tingudes en 
compte.  
 
 



                   
                      AJUNTAMENT                                                          
             LLORENÇ DEL PENEDÈS 

                                              (Baix Penedès) 
                                                                     TARRAGONA 
   

Rambla Marinada, 27 
43712 Llorenç del Penedès 
Tel. 977 67 71 06 – aj.llorenc@llorenc.cat 

2. En aquells casos en què es prevegi expressament en una norma amb rang 
de llei, els pares i mares o persones tutores o guardadores seran també 
responsables subsidiaris de les infraccions comeses pels menors d'edat.  
 
3. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o 
eventual imposició d'una sanció a un menor serà també notificada als seus 
pares o mares o persones tutores o guardadores. 
 
 
Article 40. Responsabilitat de les infraccions en supòsits complexos. 
 
1. En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació 
oportunes adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, no 
sigui possible determinar el grau de participació dels diversos subjectes que 
hagin intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària. 
 
2. Incoat un procediment sancionador per dos o més fets constitutius d'infracció 
s'imposarà a la persona responsable les sancions corresponents a cada una 
d'elles llevat que s’apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest 
darrer supòsit s’aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o 
severitat la conducta de la que es tracti. 
 
 
Article 41. Reparació de danys. 
 
La imposició de les sancions que corresponguin per l’incompliment d’aquesta 
Ordenança no exonera la persona infractora de l’obligació de reparar els danys 
o perjudicis causats. 
 
 
Article 42. Apreciació de delicte o falta. 
 
1. Quan les conductes a que es refereix aquesta Ordenança poguessin 
constituir infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial 
que correspongui els antecedents necessaris de les actuacions practicades. 
 
2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, en 
cas d’incoació d’un procés penal procedirà la suspensió del procediment 
sancionador, atesa la prioritat de l’ordre penal. Els fets declarats provats en via 
judicial vincularan l’autoritat competent per imposar la sanció administrativa.  
 
3. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció 
administrativa, si s’aprecia diversitat de fonament. 
 
Article 43. Rebaixa de la sanció. 
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1. Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant 
el pagament de les sancions de multa amb una reducció del cinquanta per cent 
de l’import de la sanció que aparegui en el butlletí de denúncia o en la 
notificació realitzada per l’instructor de l’expedient, sempre que aquest 
pagament s’efectuï dins dels 30 dies naturals següents a la data d’aquesta 
notificació. 
 
2. El pagament de l’import de la sanció de multa comportarà la terminació del 
procediment, sense perjudici de presentar els recursos procedents. 
 
Article 44. Identificació dels subjectes presumptament responsables. 
 
1.  A efectes d’identificar als subjectes presumptament responsables de cara a 
incoar el corresponent procediment sancionador, el consistori es podrà fer 
valdre dels funcionaris del mateix habilitats per l’Alcaldia o bé dels agents de 
l’autoritat o cossos policials. 
 
2. Quan la naturalesa de la infracció comesa ho permeti, els funcionaris del 
consistori habilitats per l’Alcaldia o bé els agents de l’autoritat o cossos policials 
podran advertir inicialment a l’infractor amb la pretensió de corregir la seva 
conducta amb caràcter previ a la solució sancionadora. Si no es respon a 
aquest advertiment, es procedirà a la seva sanció. 
 
3. Els fets constatats per els subjectes esmentats als apartats precedents tenen 
valor probatori, d’acord amb la normativa aplicable a l’efecte, sense perjudici 
d’altres proves que puguin aportar els interessats. 
 
4. Als expedients sancionadors que s’instrueixin s’hi podran incorporar imatges 
dels fets denunciats, ja sigui en fotografia, filmació o altres mitjans tecnològics 
que permetin acreditar els fets recollits. 
 
Article 45. Procediment sancionador. 
 
1. La incoació: S’efectuarà sempre d’ofici per Decret de l’Alcaldia, bé per 
iniciativa pròpia, bé com a conseqüència d’alguna petició, o prèvia denúncia. 
S’ha d’establir la deguda separació entre la fase instructora i la sancionadora, 
que s’encarrega a òrgans diferents. 
En tot cas es podrà acordar prèviament la realització d’actuacions prèvies per 
investigar si procedeix o no la iniciació de l’expedient. 
 
El Decret contindrà: 

a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables. 

b) Els fets, qualificació i possible sanció. 

c) Designació d’Instructor i, si escau, Secretari, atorgant un termini de tres 
dies a efectes de recusació. 
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d) Mesures cautelars, si s’escau 

e) Audiència a l’interessat. 
 
2. La Instrucció: Es donarà trasllat del Decret concedint un termini de quinze 
dies perquè els interessats puguin formular les al·legacions i aportar les proves 
que creguin oportunes. Quan la infracció sigui considerada lleu, el període 
s’acurtarà a deu dies. 
 
L'Instructor per la seva part efectuar les diligències necessàries per aclarir els 
fets i poder obrir, d'ofici o a instància de part, un període de prova. 
 
3. Proposta de resolució.- Seguidament l'Instructor formularà una proposta de 
resolució en qué es faran constar els fets, qualificació, sanció, o bé la 
inexistència d’infracció i arxiu de les actuacions.  
La proposta de resolució es notificarà als interessats concedint un termini de 
quinze dies perquè puguin examinar l'expedient incoat, i fer les al·legacions 
que siguin oportunes.  
 
4. Resolució.- Correspon a l'Alcalde/ssa mitjançant Decret que es notificarà als 
interessats i que exhaureix la via administrativa.  
 
Article 46. Procediment simplificat. 
 
Quan la infracció sigui qualificable de lleu s’utilitzarà un procediment simplificat 
en la forma següent :  
 

a) Decret d’iniciació que declari, a més, la simplificació del procediment. 
 

b) Notificació als interessats i reducció de tota la fase d’instrucció a un 
període de deu dies.  

 
c) Proposta de resolució.  

 
d) Resolució de l'Alcaldia en un termini de tres dies. 

 
Article 47. Prescripció i caducitat. 
 
1. Les infraccions i sancions recollides en la present Ordenança que no tinguin 
un termini específic de prescripció de conformitat amb la legislació sectorial 
prescriuran en els terminis establerts en la normativa general de procediment 
administratiu: és a dir, les infraccions molt greus prescriuran en el termini de 3 
anys, les greus en 2 anys i les lleus en 6 mesos a comptar des de la data de 
comissió de la infracció. 
 
2. Les sancions prescriuran de la manera següent: les sancions per infracció 
molt greu, en el termini de 3 anys; les greus, en el termini de 2 anys, i les lleus, 
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en el termini d’1 any a comptar des de la data en què la resolució que imposa la 
sanció sigui definitiva en via administrativa. 
 
3. Transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment sancionador sense 
que aquest s’hagi resolt i notificat, es produirà la seva caducitat. 
 
4. Aquests terminis s'interrompran en el supòsit que el procediment s'hagués 
paralitzat per alguna causa imputable als interessats o perquè els fets hagin 
passat a la jurisdicció penal. 
 
  
 


